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1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO 
1- Enquadramento Normativo 

 

Na avaliação dos alunos observar-se-ão os normativos emitidos pelo Ministério da Educação, mais concretamente o Art.º 13º, 

Despacho conjunto n.º 453/2004 de 29 de junho de 2004, e do Despacho n.º 9311/2016, de 21 de julho, que homologa o “Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO 
2- Objetivos da Avaliação 

 

A avaliação tem por objetivos: 

a) Fornecer ao aluno elementos que lhe permitam gerir da melhor forma o seu próprio processo de aprendizagem. Para 

tanto, deve a avaliação proporcionar informação e elementos de apreciação sobre os pontos de êxito e os fatores de 

dificuldade encontrados na aprendizagem, suas causas e modalidades alternativas que favoreçam o sucesso; 

b) Fornecer elementos de controlo sobre a organização do processo educativo, permitindo identificar as mudanças que a 

própria ou qualquer dos intervenientes devam introduzir para melhorar as condições de ensino/aprendizagem; 

c) Permitir a certificação dos conhecimentos e competências adquiridas. 

A avaliação incide: 

a) Sobre as aprendizagens essenciais previstas no programa das disciplinas de todas as componentes de formação e no 

plano da formação em contexto de trabalho, no perfil profissional e nas competências definidas no perfil do aluno à 

saída escolaridade da obrigatória. 

b) Sobre as competências identificadas no perfil de desempenho à saída do curso. 

 A avaliação com intenção educativa supõe a participação e responsabilização de todos os intervenientes no processo 

ensino/aprendizagem, designadamente dos alunos, sem diluir a responsabilidade profissional do docente/formador/formador pelo 

seu contributo para a avaliação. 

 

Ao longo do ano realizam-se: 

a) Momentos de avaliação sumativa no final de cada módulo resultam de acordo entre cada aluno do grupo de alunos e o professor da 

disciplina; 

b) Três momentos de avaliação sumativa, a coincidir com o final de cada período letivo e têm como principais funções a classificação e a 

certificação, traduzindo-se na formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e as competências adquiridas 

pelos alunos; 

c)  Três momentos de avaliação formativa, aproximadamente a meio de cada período letivo, com o objetivo de analisar o percurso do 

aluno para que, em função deste, sejam propostas e tomadas as medidas adequadas.  

A avaliação sumativa expressa-se na escala definida*, sendo tornada pública através da pauta de avaliação.  
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3- Ponderações 

 

 

PONDERAÇÕES 

 

 

NÍVEL 

 

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES ATITUDES E VALORES 

Cursos de Educação e Formação de 

Jovens 
70% 30% 

 

 

4- Perfis de Aprendizagem 

 

 

PERFIS DE APRENDIZAGEM* 

 

ESCALA 
QUALITATIVA 

ESCALA 
QUALITATIVA 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

EXCELENTE 90 A 100 

Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos nos diferentes domínios constantes nas 

Aprendizagens Essenciais e de acordo com as áreas de competência e atitudes e 

valores do Perfil dos Alunos. 

SATISFAZ 

BASTANTE 
70 A 89 

Desempenho bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos nos diferentes domínios constantes nas Aprendizagens  

Essenciais e de acordo com as áreas de competência e atitudes e valores do Perfil 

dos Alunos. 

SATISFAZ 50 A 69 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes 

previstos nos diferentes domínios constantes nas Aprendizagens Essenciais e de 

acordo com as áreas de competência e atitudes e valores do Perfil dos Alunos. 

 

 

NÃO SATISFZ 

 

20 A 49 

Desempenho insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos nos diferentes domínios constantes nas Aprendizagens 

Essenciais e de acordo com as áreas de competência e com os valores e atitudes 

do Perfil dos Alunos. 

FRACO 0 A 19 

Desempenho insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos nos diferentes domínios constantes nas Aprendizagens 

Essenciais e de acordo com as áreas de competência e com os valores e atitudes 

do Perfil dos Alunos. 
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5- Perfis do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 

 

*Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 

 
A - Linguagens e Textos. 

B - Informação e Comunicação. 

C - Raciocínio e resolução de 

problemas. 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo. 

E - Relacionamento interpessoal 

F - Desenvolvimento pessoal e 

autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e ambiente. 

H - Sensibilidade estética e 

artística. 

I – Saber científico, técnico e 

tecnológico. 

J – Consciência e domínio do corpo. 

 

6- PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL (PAF) 

Prova de Avaliação Final – (PAF)  

Prova Teórica (A) 40% 

Classificação Final = (40% x A) + (40% x B) + (20% x C) 
Prova Prática (B) 40% 

Apresentação e Defesa da PAF perante um júri 

(C) 
20% 

Observações:  

Caso o aluno não realize com sucesso a PAF (nível igual ou superior a 3) não conclui com aproveitamento o curso. 

 
 

7- FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

 

Formação em Contexto de Trabalho – (FCT) - 2.º e 3.º anos Nível IV  

FCT (desempenho durante a sua realização) 70% 

Classificação Final = (70% x FCT) + (30% x Relatório) 

Relatório da FCT  30% 

Observações:  

Tem que ser cumprida uma assiduidade de 95% para que a FCT se realize com sucesso. 

Por motivos justificados a Escola pode prolongar o período de realização da FCT para garantir a assiduidade prevista por lei. 

Caso o aluno não realize com sucesso a FCT terá que a repetir em época especial a definir pela Direção da Escola. 
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A seguir apresentamos os critérios de avaliação que são os referenciais comuns na Escola, a ter em conta a avaliação 

dos conhecimentos, das capacidades, das atitudes e valores dos alunos
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Critérios de Avaliação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 

 

 
IMP.048/05                                                                                           

 
 

COMPONENTE SÓCIO-CULTURAL 

    

DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se 
aplicável) 

Instrumentos de 
Avaliação  

Domínios 

Oralidade 

Analisar um texto oral quanto ao 

género 

Produzir textos orais, coesos e 

coerentes, orientados para a 

justificação de ideias e opiniões 

Utiliza estruturas gramaticais corretas 

e vocabulário frequente 

Participa oportuna e 

construtivamente em situações de 

interação oral. 

 

Conhecedor/culto/informado/ 

A, B, G, I, J 

sistematizador/organizado 

A, B, C, I, J 

Participativo/Colaborador 

B, C, D, E, F 

 

Promover estratégias que 
envolvam: 

 a) audição/escuta e 
visionamento de discursos 
para; identificação de 
informação explícita e dedução 
de informação implícita a partir 
de pistas textuais; seleção e 
registo de informação 
relevante para um 
determinado objetivo; 
avaliação de discursos tendo 
em conta a adequação à 
situação de comunicação 

 b) Compreensão e expressão 
oral em interdisciplinaridade 
com outras disciplinas 
 

Testes de Avaliação 
Fichas de Trabalho 
Trabalhos Práticos  
Inquérito 
Debate 
Brainstorming 
Auto e heteroavaliação 

35% 

70% 

Leitura 

Utilizar estratégias de leitura 

diversificadas; 

Captar o sentido e interpretar textos 

escritos:  

 - reconhecer as ideias expressas – 

temas, ideias principais, pontos de 

vista, factos e opiniões;  

 - Explicitar o sentido global de um 

texto; 

 

Conhecedor/culto/informado 

A, B, G, I, J 

Sistematizador/organizado 

A, B, C, I, J 

Leitor - A, B, C, D, F, H, I 

Crítico – A, B, C, D, G 

 

 

Promover estratégias que 
envolvam: 

 a) manipulação de unidades de 
sentido através de atividades 
que impliquem; sublinhar; 
parafrasear; resumir 
segmentos do texto relevantes 
para a construção de sentido 

 b) realização de diferentes 
tipos de leitura: voz alta; 
silenciosa;  autónoma  

 c) compreensão e 
interpretação de textos através 
de atividades que impliquem: 

Inquérito, Resumo, 

Esquema-síntese, 

Debate 

10% 
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 - reconhecer a forma como o texto 

está estruturado; 

 - Compreender a utilização de 

recursos expressivos para a 

construção de sentido do texto. 

  - localizar informação 
explícita; 

  - inferir informação a partir do 
texto; 

 – avaliar o texto tendo em 
conta  a intencionalidade do 
autor e a situação da 
comunicação; 
 - expandir e aprofundar 
conhecimentos no processo de 
leitura-compreensão de texto. 
 

Educação Literária 

Analisar e interpretar obras literárias 

portuguesas de diferentes géneros: Os 

Lusíadas, de Luís de Camões; um auto 

de Gil Vicente; poemas; uma narrativa 

de autor português. 

Identificar marcas dos diferentes 

géneros e o valor dos recursos 

expressivos; 

Exprimir, oralmente ou por escrito, 

pontos de vista fundamentados, 

suscitados pela leitura de textos e 

autores diferentes. 

 

 

Conhecedor/culto/informado 

A, B, G, I, J 

Criativo - A, C, D, J 

Responsável/Autónomo 

C, D, E, F, G, I, J 

Leitor - A, B, C, D, F, H, I 

Crítico – A, B, C, D, G 

 

Promover estratégias que 
envolvam: 
a) consolidação de 

conhecimentos e saberes 

(noções de versificação, modos 

literários, estrutura interna e 

externa do texto dramático, 

recursos expressivos; 

 b) aquisição de saberes 

relacionados com a obra em 

estudo  

c) fazer antecipações do 

desenvolvimento do tema, do 

enredo, das circunstâncias, 

entre outros aspetos; 

d) analisar o modo como o(s) 

tema(s), as experiências e os 

valores são representados 

pelo(s) autor(es) do texto; 

Testes de Avaliação 
Fichas de Trabalho 
Produção de Esquemas 
 

10% 

Escrita 

Planificar, com recurso a diversas 

ferramentas, incluindo as tecnologias 

de informação e a Web, incorporando 

seleção de informação e estruturação 

Conhecedor/culto/informado 

A, B, G, I, J 

Sistematizador/organizado 

A, B, C, I, J 

Promover estratégias que 

envolvam: 

a) aquisição de conhecimentos 

relacionados com as 

Questionário de 

componente escrita 

Produção de textos e 

esquemas 

10% 
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do texto de acordo com o género e a 

finalidade. Escrever com correção 

ortográfica e sintática, com 

vocabulário diversificado e uso 

correto dos sinais de pontuação. 

Reformular o texto de forma 

adequada, mobilizando os 

conhecimentos de revisão de texto. 

Expressar ideias, opiniões, vivências e 

factos de forma pertinente, 

estruturada e fundamentada. 

Criativo - A, C, D, J 

Responsável/Autónomo 

C, D, E, F, G, I, J 

 

 

 

propriedades de um texto e 

com os diferentes modos de 

organizar um texto, tendo em 

conta a finalidade, o 

destinatário e a situação de 

produção. 

Testes de Avaliação 

Fichas de Trabalho 

Questões de aula 

Gramática 

Formular questões acerca da língua a 

partir da observação de elementos e 

de usos. 

Conjugar os verbos, de acordo com 

regras de concordância e de coerência 

temporal e modal. 

Manifestar conhecimento 

sistematizado na identificação da 

classe/subclasse das palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

Questionador (A, F, G, I, J) 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

informado (A, B, G, I, J) 

Sistematizador/organizador (A, B, 

C, I, J) 

 

Promover estratégias que 

envolvam: 

 a) observação de construções 

frásicas e textuais em que seja 

possível: questionar, exercitar, 

modificar, fazer variar e 

registar alterações; 

sistematizar regras. 

b) sistematização de 

paradigmas de flexão verbal; 

c) sistematização da 

determinação dos 

constituintes da frase e 

respetivas funções sintáticas, 

na frase simples e na frase 

complexa; 

Questionário de 

componente escrita 

 

5% 
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Participação, 

Cooperação e Cidadania 

Participação e Intervenção adequada; 

respeito pelo outro e pela diversidade 

humana e cultural; cooperação nas 

tarefas; 

Responsável /Autónomo 

Participativo/ Colaborador (B, C, 

D, E, F) 

Promover estratégias que 

envolvam: 

 - Participação espontânea 

 - Princípios de Escuta ativa e 

Respeito pelo Outro 

 

Registo de observação 

direta dos alunos em 

sala de aula 
10% 

 

 

 

 

 

30% 
Excelência e Exigência 

Rigor, empenho e perseverança na 

realização de trabalhos. 

 
 

Responsável /Autónomo 

Participativo/ Colaborador (B, C, 

D, E, F) 

 

Promover estratégias que 

envolvam:  

 - assumir plenamente 

responsabilidade pela sua 

superação e aperfeiçoamento 

pessoal  

 

Registo de observação 

direta dos alunos em 

sala de aula 

5% 

Responsabilidade e 

Integridade 

Relaciona conhecimentos, emoções e 

comportamentos 

Assiduidade; pontualidade; 

apresentação do material necessário; 

cumprimento das tarefas. 

Responsável /Autónomo 

Participativo/ Colaborador (B, C, 

D, E, F) 

Promover estratégias que 

envolvam:  

 - Contributo para a existência 

a um ambiente propício à 

aprendizagem 

Registo de observação 

direta dos alunos em 

sala de aula 5%  

Autonomia, Curiosidade 

e Espírito Crítico 

Autonomia na realização das tarefas e 

espírito de iniciativa – Pensa, observa, 

analisa e argumenta;  

Capacidade reflexiva e avaliativa; 

Procura de conhecimento: Interpreta, 

planeia e conduz pesquisas.  

 

 

Responsável /Autónomo 

Participativo/ Colaborador (B, C, 

D, E, F) 

 

Promover estratégias que 

envolvam:  

 - manifestação da curiosidade, 

perseverança, seriedade no 

trabalho; 

 - flexibilidade para aceitar o 

erro/incerteza.  

 

Registo de observação 

direta dos alunos em 

sala de aula 

Capacidade de 

Autoavaliação 
10%  
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DISCIPLINA DE INGLÊS 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se 
aplicável) 

Instrumentos de 
Avaliação  

Domínios 

Ouvir  

 

- Compreende discurso fluido e é 

capaz de seguir linhas de 

argumentação dentro dos tópicos 

abordados nos domínios de 

referência.  

- Compreende noticiários e programas 

de atualidade sobre assuntos 

correntes, em suportes variados. 

 

A, B, C, F 

Promover estratégias que 
envolvam: 
- audição e visionamento de 
discursos para: identificação 
de informação explícita e 
dedução de informação 
implícita a partir de pistas 
textuais; seleção e registo de 
informação relevante para 
um determinado objetivo;  

 
Fichas de Trabalho 
 

 
 
 

 
 

10% 

70% 

Ler 

- Compreende diversos tipos de texto, 

dentro dos tópicos abordados nos 

domínios de referência.  

- Compreende texto extenso. 

 

 

A, B, C, F, I 

Promover estratégias que 
envolvam: 

 - realização de diferentes 
tipos de leitura (voz alta,  
silenciosa)  
- compreensão e 
interpretação de textos 
através de atividades que 
impliquem: localizar 
informação explícita; deduzir 
informação a partir do texto; 
expandir e aprofundar 
conhecimentos no processo 
de leitura-compreensão de 
texto. 
 

Testes de Avaliação 
Fichas de Trabalho 
Resumo 
Brainstorming 
 

 

 

15% 

Falar 

- Interage com eficácia em língua 

inglesa, participando ativamente em 

discussões dentro dos tópicos 

 

A, B, C, D, E, F 

Promover estratégias que 
envolvam: 

 - avaliação de discursos 
tendo em conta a adequação 
à situação de comunicação; 

 
Debate 
 
Brainstorming 
 

 

 

 

15% 
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abordados nos domínios de 

referência. 

- Demonstra capacidade de 

relacionação de informação, 

sintetizando-a de modo lógico e 

coerente. 

 - produção de discursos 
preparados para 
apresentação; 
 

Escrever 

- Elabora textos claros e variados, de 

modo estruturado, atendendo à sua 

função e destinatário, dentro dos 

tópicos abordados nos domínios de 

referência. 

- Demonstra capacidade de 

relacionação de informação, 

sintetizando-a de modo lógico e 

coerente. 

 

A, B, C, D, F, I 

Promover estratégias que 

envolvam: 

- aquisição de conhecimentos 

relacionados com as 

propriedades de um texto e 

com os diferentes modos de 

organizar um texto, tendo em 

conta a finalidade, o 

destinatário e a situação de 

produção. 

 

Testes de Avaliação 
Fichas de Trabalho 
Produção de textos 
 

 

 

 

 

15% 

Gramática 

 

- Reflete sobre as regras de 

funcionamento da língua. 

- Utiliza conscientemente os 

conhecimentos adquiridos sobre o 

sistema linguístico para uma melhor 

compreensão dos textos e para a 

revisão e aperfeiçoamento das suas 

produções. 

 

 

 

 

A, B, C, D, E, F, I 

Promover estratégias que 

envolvam: 

 - análise de construções 

frásicas e textuais em que 

seja possível: questionar, 

exercitar, modificar, fazer 

variar e registar alterações; 

  - sistematizar regras. 

 

Testes de Avaliação 
Fichas de Trabalho 
Resumo 
Brainstorming 
 

 

 

 

15% 
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Participação, 

Cooperação e Cidadania 

 

Participação e Intervenção 

adequada; respeito pelo outro e 

pela diversidade humana e cultural; 

cooperação nas tarefas; 
 

 

B, C, D, E, F 

Promover estratégias que 

envolvam: 

 - Participação espontânea. 

 - Princípios de Escuta ativa e 

respeito pelo outro. 

Registo de observação 

direta dos alunos em sala 

de aula. 

 

 

 

10% 
 

 

 

 

 

30% Excelência e Exigência 

 
Rigor, empenho e perseverança 

na realização dos trabalhos; 
 

 

B, C, D, E, F 

 

Promover estratégias que 

envolvam:  

 - assumir plenamente 

responsabilidade pela sua 

superação e 

aperfeiçoamento pessoal. 

Registo de observação 

direta dos alunos em sala 

de aula. 

 

 

5% 

Responsabilidade e 

Integridade 

 
Assiduidade; pontualidade; 

apresentação do material 

necessário; cumprimento das 

tarefas. 
 

 

B, C, D, E, F 

Promover estratégias que 

envolvam:  

 - Contributo para a 

existência a um ambiente 

propício à aprendizagem. 

Registo de observação 

direta dos alunos em sala 

de aula. 

 

 

5%  

Autonomia, Curiosidade 

e Espírito Crítico 

 
Autonomia na realização das 

tarefas e espírito de iniciativa; 

capacidade reflexiva e avaliativa; 

procura de conhecimento 
 

 

B, C, D, E, F 

 

Promover estratégias que 

envolvam:  

 - manifestação da 

curiosidade, perseverança, 

seriedade no trabalho. 

 - flexibilidade para aceitar o 

erro/incerteza.  

Registo de observação 

direta dos alunos em sala 

de aula. 

Capacidade de 

Autoavaliação. 

 

 

 

10%  
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DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 
 
 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

Conhecimento  

•  Relaciona com clareza os conceitos e aplica os 
conhecimentos adquiridos de forma 
contextualizada;  

• Recorre a materiais, instrumentos, máquinas e 
equipamentos tecnológicos, inter-relacionando 
saberes técnicos, científicos e socioculturais;  

• argumenta e defende a suas inferências com 
pertinência e coerência. 

I, C 
 

• Consolidar, aprofundar e ampliar 
conhecimentos através da assimilação de 
noções fundamentais no domínio da disciplina 
de Eletricidade e Eletrónica 

• Desenvolver competências que requerem 
mais tempo (realização de trabalhos que 
envolvem pesquisa, análise, debate e 
reflexão); 

• Permitir efetiva diferenciação pedagógica na 
sala de aula 

• Testes de 
Avaliação 
 

• Fichas de 
Trabalho 
 

• Trabalhos 
Práticos etc… 

40% 

70% 

Capacidades 

• Define e analisa questões/problemas a pesquisar 
e interpreta os resultados no contexto dos 
problemas. 

• Apresenta novas ideias e soluções, de forma, 
criativa e inovadora. 

• transforma a informação recolhida em 
conhecimentos; 

• D; 
 

• Adquirir competências de identificar, 
compreender e produzir interpretações 
variadas da informação científica obtida  dos 
resultados das aprendizagens: relatórios, 
esquemas modelos e simulações 
computacionais. 

• Trabalhos de 
pesquisa / 
investigação 
 

• Trabalhos 
práticos 

30% 

 

A
ti

tu
d

e
s 

e
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al
o
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Participação, Cooperação 
e Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do comportamento 
e atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 
 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e Reflexivo Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 
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DISCIPLINA DE CIDADANIA E MUNDO ATUAL 

    

 

C
o
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h

e
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m
e
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C
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ad

es
 

Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos 

Alunos* 
 
 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se 
aplicável) Instrumentos de 

Avaliação  
Domínios 

Situar, caracterizar e 

relacionar aspetos da 

ação do cidadão em 

sociedade 

• Analisa realidades políticas, económicas, sociais, 

culturais e ambientais diversas;  

• Analisa os problemas do mundo atual a partir 

de diferentes perspetivas; 

• Reconhece direitos e responsabilidades em 

situações concretas;  

• Reconhece as mudanças no mundo do trabalho 

e as exigências da empregabilidade; 

• Compreende os valores da cidadania numa 

sociedade democrática; 

• Promove o respeito pela diferença, reconhecendo 

e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, 

cultural, sexual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B, C, D, H, I 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de Trabalho  

Fichas sumativas  

Registo de trabalhos de 

grupo/pares  

Registo de debates / 
problematizações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
70% 

Pesquisa e produção de 

informação 

 

• Recolhe informação relativa ao tema; 

• Seleciona a informação pertinente; 

• Organiza corretamente a informação;  

• Transmite a informação de forma adequada, por 

escrito ou oralmente. 

 

 

 

A,B,I 

 

 

Fichas de Trabalho  

Fichas sumativas  

Registo de trabalhos de 

grupo/pares  

Registo de debates / 
problematizações 
 

 
 
 
 
 

20% 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 

 

 
IMP.048/05                                                                                           

 

A
ti

tu
d

e
s 

e
 V

al
o

re
s 

Participação, 

Cooperação e Cidadania 

 

• Participação e Intervenção 

adequada; respeito pelo outro e 

pela diversidade humana e 

cultural; cooperação nas tarefas; 
 

 

 

 

A, B, E,F,G 

 

  

Observação Direta; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 
relevante/debates. 

 

 

10% 
 

 

 

 

 

30% Excelência e Exigência 

 

• Rigor, empenho e perseverança 

na realização dos trabalhos; 
 

 

 

 

A,B,C,D,I 

.  Observação Direta; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 
relevante/debates 

 

 

         10% 

Responsabilidade e 

Integridade 

• Assiduidade; pontualidade; 

apresentação do material 

necessário; cumprimento das 

tarefas. 
 

 

 

E,F 

.  Observação Direta; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 
relevante/debates 

        

 

 

5% 

 

Autonomia, Curiosidade 

e Espírito Crítico 

 

• Autonomia na realização das 

tarefas e espírito de iniciativa; 

capacidade reflexiva e 

avaliativa; procura de 

conhecimento 
 

 

 

A,B,C,D,H,I 

  Observação Direta; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 
relevante/debates. 

 

 

5%  
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÂO Física 

    

 

C
o

n
h

e
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e

n
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s/
C
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos 

Alunos* 
 
 

 

Instrumentos de Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 

Parcial  Total 

Domínio das 

atividades físicas 

(DAF) 

Gestos técnicos (em exercício critério); 

Ações técnicas e táticas (em situação de jogo formal 

ou reduzido). 

 

B. C, D, E, F, G, 

I, J 

 

- Analisar, interpretar e realizar as atividades 
físicas selecionadas, aplicando com correção os 
conhecimentos inerentes aos gestos técnicos 
(em exercício critério) e às ações técnico táticas 
(em situação de jogo formal ou reduzido) e 
organização. 
- Aceitar as decisões da arbitragem, 
identificando os respetivos sinais. 
- Tratar com igual cordialidade e respeito os 
companheiros e os adversários. 
- Colaborar na preparação, arrumação e 
preservação do material. 

- Grelhas de avaliação 
referenciadas com critérios 
de execução; 
 
- Testes escritos e/ou orais 
e/ou trabalhos de pesquisa 
e/ou questões de aula; 
 
- Grelhas de avaliação 
referenciadas à ZSAF; 
 
- Grelhas de avaliação 
referenciadas a atitudes e 
valores. 

50% 

70% Domínio dos 

conhecimentos 

(DC) 

Aquisição e compreensão de conhecimentos 

técnicos e táticos; 

Conhecimento dos regulamentos das modalidades; 

Aplicação da linguagem específica de cada 

modalidade. 

B. C, D, E, F, G, I, 

J 

10% 

Domínio da aptidão 

física (DAPT) 

Zona saudável da aptidão física (ZSAF). B. C, D, E, F, G, 

I, J 

10% 

 

A
ti

tu
d

e
s 

e
 V

al
o
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s 

Participação, 

Cooperação e 

Cidadania 

 

Participação e Intervenção 

adequada; respeito pelo outro e pela 

diversidade humana e cultural; 

cooperação nas tarefas; 
 

B, C, D, E, F, G, J Promover estratégias que envolvam: 

 - Participação espontânea 

 - Princípios de Escuta ativa e Respeito pelo 

Outro 

 

Registo de observação direta 

dos alunos em sala de aula 

10% 

 

 

 

 

 

30% 
Excelência e 

Exigência 

 
Rigor, empenho e perseverança na 
realização dos trabalhos; 

 

B, C, D, E, F, G, J Promover estratégias que envolvam:  

 - assumir plenamente responsabilidade pela 

sua superação e aperfeiçoamento pessoal  

 

Registo de observação direta 

dos alunos em sala de aula 

5% 
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Responsabilidade e 

Integridade 

 

 

 

 
Assiduidade; pontualidade; 
apresentação do material 
necessário; cumprimento das 
tarefas. 

 

B, C, D, E, F, G, J Promover estratégias que envolvam:  

 - Contributo para a existência a um ambiente 

propício à aprendizagem 

Registo de observação direta 

dos alunos em sala de aula 

5% 

 

Autonomia, 

Curiosidade e 

Espírito Crítico 

 
Autonomia na realização das 
tarefas e espírito de iniciativa; 
capacidade reflexiva e avaliativa; 
procura de conhecimento 

 

B, C, D, E, F, G, J Promover estratégias que envolvam:  

 - manifestação da curiosidade, perseverança, 

seriedade no trabalho; 

 - flexibilidade para aceitar o erro/incerteza.  

 

Registo de observação direta 

dos alunos em sala de aula 

Capacidade de Autoavaliação 

5% 
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COMPONENTE CIENTÍFICA 

 

DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 

    

 

C
o

n
h

e
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m
e

n
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s 
/ 

C
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es

 

Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) Instrumentos de 
Avaliação  

Domínios 

COGNITIVO 

Conhecimento e compreensão de conceitos 

e procedimentos matemáticos. 

A, B, C, D, E, F, I, J 

Conhece factos e conceitos elementares 

e enunciados de teoremas de memória; 

Adquire, memoriza, compreende e 

interpreta conceitos, enunciados e 

fenómenos científicos e tecnológicos. 

• Observação direta 

de: 

- participação oral;  

-  participação 

escrita;  

- exercícios 

realizados / 

apresentados. 

15 % 

70% 
Resolução de problemas. 

Lê e interpreta enunciados; 

Mobiliza, seleciona e aplica conceitos, 

regras, relações e procedimentos 

previamente estudados; 

Elabora estratégias para a resolução de 

problemas; 

Resolve problemas. 

• Trabalhos; 

• Fichas de avaliação; 

• Questões de aula; 

50% 

Justificação e demonstração de resultados e 

conjeturas através do raciocínio 

matemático. 

Estabelece conexões entre os diversos 

temas matemáticos, de forma lógica e 

coerente;Questiona informação / 

problemas / situações, avalia resultados 

e reformula. 

• Auto e 

heteroavaliação. 
5% 

Comunicação utilizando linguagem 

matemática. 

Argumenta com base no conhecimento 

adquirido e de forma lógica;  
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Comunica, utilizando com clareza a 

língua portuguesa oralmente e por 

escrito; 

Transmite de forma clara os seus 

raciocínios, utilizando com rigor, 

linguagem científica. 

Utilização e domínio progressivo e de 

diversificado de instrumentos auxiliares e 

tecnologia. 

Domina procedimentos de cálculo, 

rotinas, automatismos, ferramentas 

padronizadas, instrumentos auxiliares e 

tecnologia. 

  

A
ti

tu
d

e
s 

e
 V

al
o
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s 

Participação, 

Cooperação e Cidadania 

Participação e intervenção adequada; 

respeito pelo outro e pela diversidade 

humana e cultural; cooperação nas tarefas; 

E,F, G, J 

Evidencia respeito pela diversidade 

humana e cultural; Revela espírito de 

iniciativa;  

É interventivo e empreendedor. 

Assiduidade e 

Pontualidade; 
5 % 

 

 

 

 

 

30% 
Excelência e Exigência 

Rigor, empenho e perseverança na 

realização dos trabalhos; 

Demonstra empenho em ultrapassar as 

dificuldades; Pauta o seu trabalho pelo 

rigor e pela qualidade. 

Comportamento e 

Atitudes; 
10% 

Responsabilidade e 

Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 

material necessário; cumprimento das 

tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  

Manifesta um comportamento 

correto/ético e responsável. 

Empenho, motivação, 

perseverança e 

autonomia; 
10%  

Autonomia, Curiosidade 

e Espírito Crítico 

 
Autonomia na realização das tarefas e 

espírito de iniciativa; capacidade reflexiva e 

avaliativa; procura de conhecimento. 

Manifesta iniciativa na realização de 

tarefas;  

Procura novas soluções para diferentes 

problemas; 

Demonstra capacidade de se 

autoavaliar. 

Auto e 
heteroavaliação. 

5%  
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DISCIPLINA ATIVIDADES ECONÓMICAS 

    

 

C
o
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h
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e

n
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s/
C
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es
 

Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se 
aplicável) 

Instrumentos de 
Avaliação  

Domínios 

Conhecimentos/ 

capacidades teóricas 

• Adquire instrumentos para 

compreender a complexidade das 

sociedades contemporâneas; 

• Compreende e utiliza terminologia 

económica; 

• Recolhe informação utilizando 

diferentes meios de investigação e 

recorrendo a fontes documentais 

físicas e digitais; 

• Analisa e seleciona informação e 

interpreta dados estatísticos; 

• Apresenta comunicações orais e 

escritas recorrendo a suportes 

diversificados de apresentação da 

informação; 

• Utiliza instrumentos económicos 

para compreender, refletir, analisar 

e avaliar as caraterísticas 

fundamentais da economia do 

mundo atual e alguns dos seus 

problemas; 

• Compreende as sociedades 

contemporâneas, em especial a 

portuguesa, bem como os seus 

problemas, numa perspetiva de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B,C,D,I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Usar os conceitos 

económicos para 

compreender aspetos 

relevantes da atividade 

económica e da 

organização económica 

das sociedades; 

• Utilizar corretamente a 

terminologia económica; 

• Aplicar conceitos 

económicos em novos 

contextos; 

• Pesquisar, recolher e 

selecionar informação 

recorrendo a diferentes 

recursos; 

• Elaborar pequenas 

sínteses de conteúdo da 

documentação 

selecionada; 

• Apresentar comunicações 

orais e escritas de uma 

forma clara e correta; 

• Interpretar quadros e 

gráficos; 

 

 

 

 

 

 

Observação direta em sala 

de aula; 

Fichas de Trabalho  

Fichas sumativas  

Registo de trabalhos de 

grupo/pares  

Registo de debates / 

problematizações e 

simulações práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

 

70% 
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cidadania e de contributo para o 

desenvolvimento sustentável; 

• Desenvolve o espírito crítico e de 

abertura a diferentes perspetivas 

de análise da realidade económica; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B,C,D,I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Promover a utilização das 

novas tecnologias da 

informação; 

 

Observação direta em sala 

de aula; 

Fichas de Trabalho  

Fichas sumativas  

Registo de trabalhos de 

grupo/pares  

Registo de debates / 

problematizações e 

simulações práticas 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos/ 

capacidades técnicas 

• Interpreta e aplica 

procedimentos de execução 

prática; 

 

• Interpreta e sistematiza dados, 

resultados e conclusões; 

 

 

 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F,I 

  

Observação direta em sala 

de aula; 

Fichas de Trabalho  

Fichas sumativas  

Registo de trabalhos de 

grupo/pares  

Registo de debates / 

problematizações e 

simulações práticas 

 

 

 

 

 

30% 
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Participação, 

Cooperação e Cidadania 

 

• Participação e Intervenção 

adequada; respeito pelo outro e 

pela diversidade humana e 

cultural; cooperação nas tarefas; 
 

 

 

 

A, B, E,F,G 

• Evidencia respeito pela 

diversidade humana e 

cultural; Revela espírito 

de iniciativa;  

• É interventivo e 

empreendedor. 

Observação Direta; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 

relevante/debates.  

 

 

 

10% 
 

 

 

 

 

30% 
Excelência e Exigência 

 

• Rigor, empenho e perseverança 

na realização dos trabalhos; 

dos trabalhos. 
 

 

 

 

A,B,C,D,I 

• Demonstra empenho em 

ultrapassar as 

dificuldades; Manifesta 

iniciativa na realização de 

tarefas; Pauta o seu 

trabalho pelo rigor e pela 

qualidade. 

Observação Direta; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 

relevante/debates.  

 

 

 

         10% 

Responsabilidade e 

Integridade 

 

• Assiduidade; pontualidade; 

apresentação do material 

necessário; cumprimento das 

tarefas. 
 

 

 

E,F 

• Respeita-se a si mesmo e 

aos outros;  

• Manifesta um 

comportamento 

correto/ético e 

responsável. 

Observação Direta; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 

relevante/debates.  

        

 

 

5% 
 

Autonomia, Curiosidade 

e Espírito Crítico 

 

• Autonomia na realização das 

tarefas e espírito de iniciativa; 

capacidade reflexiva e 

avaliativa; procura de 

conhecimento. 
 

 

 

 

A,B,C,D,H,I 

•  

• Procura novas soluções 

para diferentes 

problemas; 

• Demonstra capacidade de 

se autoavaliar. 

Observação Direta; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 

relevante/debates.  

 

 

 

5% 
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COMPONENTE TECNOLÓGICA 

 

DISCIPLINA DE ARMAZÉM 

   

 

C
o

n
h

e
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e
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C
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Domínios 
Descritores de 

desempenho/Aprendizagens Essenciais 

 
Áreas de Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos de 
Avaliação  

Domínios 

Conhecimentos/ 

capacidades teóricas 

• Efetuar as operações de receção, 

arrumação, exposição e reposição, 

inventariação de mercadorias e 

atendimento e venda ao cliente, de 

acordo com as regras de segurança 

no trabalho e a segurança alimentar.  

 

 

 

 

 

 

A, B, C, I 

Testes de Avaliação 
 
Fichas de Trabalho 
 
Trabalhos Práticos etc… 

 
 
 
 

40% 

70% 

• Efetuar as operações de receção de 

mercadorias em armazém; 

• Armazenar as mercadorias e 

assegurar a sua manutenção e 

conservação; 

• Efetuar/simular as operações de 

organização do espaço, limpeza e 

exposição/reposição das 

mercadorias.  

• Efetuar/simular operações de 

atendimento e venda ao cliente; 

 

 

 

A,B,C,D,I 

 
 
 
 
 
 
Fichas de Trabalho 
Trabalhos Práticos 
Registo de debates 
/Vivências, etc… 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

Conhecimentos/ 

capacidades práticas 
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Participação, 

Cooperação e Cidadania 

 

Participação e Intervenção 

adequada; respeito pelo outro e 

pela diversidade humana e cultural; 

cooperação nas tarefas; 
 

 

 

A,B,E,F,G 

 

 

 

n/a 

Observação em sala de 

aula; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 
relevante/debates. 
 
 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

30% 

Excelência e Exigência 

 
Rigor, empenho e perseverança 

na realização dos trabalhos; 
 

 

A,B,C,D,F,I 

 

 

 

n/a 

Observação em sala de 

aula; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 
relevante/debates. 
 

 

5% 

Responsabilidade e 

Integridade 

 
Assiduidade; pontualidade; 
apresentação do material 

necessário; cumprimento das 
tarefas. 

 

 

E,F 

 

 

 

n/a 

Observação em sala de 

aula; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 
relevante/debates. 
 

 

10% 

 

Autonomia, Curiosidade 

e Espírito Crítico 

 
Autonomia na realização das 

tarefas e espírito de iniciativa; 
capacidade reflexiva e avaliativa; 

procura de conhecimento 
 

 

A,B,C,D,H,I 

 

 

 

n/a 

Observação em sala de 

aula; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 
relevante/debates. 
 

 

10% 
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DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS NA DISTRIBUIÇÃO 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se 
aplicável) Instrumentos de 

Avaliação  
Domínios 

Conhecimento 

• Relaciona com clareza os 
conceitos empresariais e aplica 
os conhecimentos adquiridos de 
forma contextualizada 
; 

• Idealiza um plano de negócios;  
 

• argumenta e defende a suas 
inferências com pertinência e 
coerência. 

 

I, C 

 

• Consolidar, aprofundar 
e ampliar 
conhecimentos sobre 
viabilidade de uma 
proposta de negócio 
 

• Desenvolver ideias e 
oportunidade de 
negócio; 

 

• Permitir efetiva 
diferenciação 
pedagógica na sala de 
aula 

 

Fichas / testes / projetos        

Participação / 

intervenções em sala de 

aula  

Observação e registos 

capacidades/aptidões 

Capacidades e aptidões  

Autonomia na 

aprendizagem 

Autoavaliação e 

Heteroavaliação 

 
 

40% 

70% 

Capacidades 

• Define e analisa 
questões/problemas a pesquisar 
e interpreta os resultados no 
contexto dos problemas. 
 

• Apresenta novas ideias e 
soluções, de forma, criativa e 
inovadora. 

 

• transforma a informação 
recolhida em conhecimentos; 

 

D Adquirir competências de 
identificar, compreender e 
produzir interpretações 
variadas da informação 
científica obtida  dos 
resultados das 
aprendizagens: relatórios, 
esquemas modelos e 
simulações computacionais. 

Tarefas realizadas na aula, 
individualmente e /ou em 
grupo 
Trabalhos/projetos 

propostos para realizar 

fora das aulas 

 

30% 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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Participação, 

Cooperação e Cidadania 

 

Participação e Intervenção 

adequada; respeito pelo outro e 

pela diversidade humana e cultural; 

cooperação nas tarefas; 
 

Responsável /Autónomo 
Participativo/ Colaborador (B, C, 
D, E, F) 

Diligenciar estratégias que 

envolvam: 

•  Participação espontânea 

•  Princípios de Escuta 
ativa e Respeito pelo 
Outro 

• Observação e registo de 
comportamentos 
demonstrados no âmbito da 
disciplina, em diferentes 
contextos 
• Registo da prática do 
trabalho cooperativo  
• Autoavaliação e 
Heteroavaliação 

10% 
 

 

 

 

 

30% 
Excelência e Exigência 

 
Rigor, empenho e perseverança 

na realização dos trabalhos; 
 

Responsável /Autónomo 

Participativo/ Colaborador (B, C, 

D, E, F) 

Implementar metodologias 
que apelem aos Discentes 
 o assumir plenamente 
responsabilidade pela sua 
superação e 
aperfeiçoamento pessoal 

• Observação e registo de 
comportamentos 
demonstrados no âmbito da 
disciplina, em diferentes 
contextos 
• Registo da prática do 
trabalho cooperativo  

•Autoavaliação e 
Heteroavaliação 

10% 

Responsabilidade e 

Integridade 

 
Assiduidade; pontualidade; 
apresentação do material 

necessário; cumprimento das 
tarefas. 

 

Responsável /Autónomo 

Participativo/ Colaborador (B, C, 

D, E, F) 

Planear atividades que 
apelem ao contributo para a 
existência de um ambiente 
propício à aprendizagem 

• Observação e registo de 
comportamentos 
demonstrados no âmbito da 
disciplina, em diferentes 
contextos 
• Registo da prática do 
trabalho cooperativo  

•Autoavaliação e 
Heteroavaliação 

5%  

Autonomia, Curiosidade 

e Espírito Crítico 

 
Autonomia na realização das 

tarefas e espírito de iniciativa; 
capacidade reflexiva e avaliativa; 

procura de conhecimento 
 

Responsável /Autónomo 

Participativo/ Colaborador (B, C, 

D, E, F) 

Delinear desafios que 
envolvam: 
Manifestação da curiosidade, 
perseverança e seriedade no 
trabalho 
Flexibilidade para aceitar o 
erro/incerteza. 

• Observação e registo de 
comportamentos 
demonstrados no âmbito da 
disciplina, em diferentes 
contextos 
• Registo da prática do 
trabalho cooperativo  
• Autoavaliação e 
Heteroavaliação 

5%  

 
  



Critérios de Avaliação  
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se 
aplicável) 

Instrumentos de 
Avaliação  

Domínios 

Conhecimentos/ 
capacidades teóricas 

 

• Reconhece e aplica dados e 
conceitos que favoreçam a 
comunicação com o cliente; 

• Reconhece, relaciona e aplica 
modelos e teorias como forma 
de promover a venda; 

• Interpreta diferentes 
informações e dados sobre o 
mercado de trabalho; 

• Aplica conhecimentos 
adquiridos em novas situações;  

• Seleciona informação 
pertinente e ajustada ao 
problema a resolver e/ou à 
tarefa/projeto a desenvolver. 

 
 
 
 

 
 
 

A,B,C,D,F 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fichas de Trabalho  
Fichas sumativas  
Registo de trabalhos de 
grupo/pares  
Registo de debates / 
problematizações 
 

 
 
 
 

 
 
 

40% 
 

70% 

Conhecimentos/ 
capacidades técnicas 

• Executa, utiliza e aplica 
diferentes técnicas de venda; 

• Efetua operações de atendime
nto e venda ao cliente. 

• Investiga. colabora, comunica, 
cria e inova no perfil de 
vendedor; 

• Planifica/organiza/executa 
atividades diversificadas em 
contexto prático;  

•  Interpreta e aplica 
procedimentos de execução 
prática; 

• Interpreta e sistematiza dados, 
resultados e conclusões; 

• Concebe e elabora estratégias 
de vendas e comunicação; 

 
 

 
 

 
 
 
 

A,B,C,D,E,F,I 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fichas de Trabalho  
Fichas sumativas  
Registo de trabalhos de 
grupo/pares  
Registo de debates / 
problematizações. 

 
 
 
 
 
 

 
 

30% 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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Participação, 
Cooperação e Cidadania 

 

• Participação e Intervenção 
adequada; respeito pelo outro e 
pela diversidade humana e 
cultural; cooperação nas tarefas; 

 

 
 
 

A, B, E,F,G 

 Observação Direta; 
Trabalhos individuais/ 
pares/grupo; 
Participação oral 
relevante/debates.  

 
 
 

10% 

 

 

 

 

 

30% 
Excelência e Exigência 

 

• Rigor, empenho e perseverança 
na realização dos trabalhos; 

 

 
 
 

A,B,C,D,I 

 Observação Direta; 
Trabalhos individuais/ 
pares/grupo; 
Participação oral 
relevante/debates.  

 
 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

• Assiduidade; pontualidade; 
apresentação do material 
necessário; cumprimento das 
tarefas. 

 

 
 

E,F 

 Observação Direta; 
Trabalhos individuais/ 
pares/grupo; 
Participação oral 
relevante/debates.  
 

 
 

5%  

Autonomia, Curiosidade 
e Espírito Crítico 

 

• Autonomia na realização das 
tarefas e espírito de iniciativa; 
capacidade reflexiva e 
avaliativa; procura de 
conhecimento 

 

 
 
 

A,B,C,D,H,I 

   
Observação Direta; 
Trabalhos individuais/ 
pares/grupo; 
Participação oral 
relevante/debates. 
 
 

 
 
 

5%  

 
  



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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DISCIPLINA DE DISTRIBUIÇÃO 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos 

Alunos* 
 
 

 
 
 

Aprendizagens Essenciais (se 
aplicável) 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos de 
Avaliação  

Domínios 

Conhecimentos/ 

capacidades teóricas 

 

• Reconhece e aplica dados e conceitos 

intrínsecos à distribuição;  

• Reconhece, relaciona e aplica modelos e teorias 

relacionadas com o mercado de trabalho;  

• Interpreta diferentes informações e dados 

como forma de apoio ao empreendedorismo; 

• Aplica conhecimentos adquiridos em novas 

situações;  

• Seleciona informação pertinente e ajustada ao 

problema a resolver e/ou à tarefa/projeto a 

desenvolver. 

 

 

 

 

 

A,B,C,D,F 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de Trabalho  

Fichas sumativas  

Registo de trabalhos de 

grupo/pares  

Registo de debates / 

problematizações 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

70% 

Conhecimentos/ 

capacidades técnicas 

• Planifica/organiza/ 

executa atividades diversificadas em contexto 

prático;  

• Interpreta e aplica procedimentos de execução 

prática; 

• Interpreta e sistematiza dados, resultados e 

conclusões; 

• Reconhece e aplica as operações de  

receção de mercadorias em armazém; 

• Identifica e aplica as técnicas de armazenamento 

de mercadorias, assegurando a sua manutenção 

e conservação;  

• Sabe por em prática 

as operações de organização do espaço, limpeza

 e exposição/reposição das mercadorias; 

• Elabora a inventariação das 

mercadorias e assegurar o 

 registo em sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F,I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de Trabalho  

Fichas sumativas  

Registo de trabalhos de 

grupo/pares  

Registo de debates / 

problematizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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Participação, 

Cooperação e Cidadania 

 

• Participação e Intervenção 

adequada; respeito pelo outro e 

pela diversidade humana e 

cultural; cooperação nas tarefas; 
 

 

 

 

A, B, E,F,G 

 Observação Direta; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 

relevante/debates.  

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

Excelência e Exigência 

 

• Rigor, empenho e perseverança 

na realização dos trabalhos; 
 

 

 

 

A,B,C,D,I 

 Observação Direta; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 

relevante/debates.  

 

 

 

10% 

Responsabilidade e 

Integridade 

 

• Assiduidade; pontualidade; 

apresentação do material 

necessário; cumprimento das 

tarefas. 
 

 

 

E,F 

 Observação Direta; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 

relevante/debates.  

 

 

 

5% 

 

Autonomia, Curiosidade 

e Espírito Crítico 

 

• Autonomia na realização das 

tarefas e espírito de iniciativa; 

capacidade reflexiva e 

avaliativa; procura de 

conhecimento 
 

 

 

 

A,B,C,D,H,I 

 Observação Direta; 

Trabalhos individuais/ 

pares/grupo; 

Participação oral 

relevante/debates.  

 

 

 

5% 
 

 
     

*ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS 

 

A - Linguagens E Textos. 

B - Informação e Comunicação. 

C - Raciocínio E resolução de problemas. 

D - Pensamento crítico e pensamento criativo. 

E - Relacionamento interpessoal 

F - Desenvolvimento pessoal e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e ambiente. 

H - Sensibilidade estética e artística. 

I – Saber científico, técnico e 

tecnológico. 

J – Consciência E domínio do corpo.  

 
 
 
 
 
 
 


